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ATA NÚMERO 49/15 DA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMINHA REALIZADA NO DIA 4 DE 

NOVEMBRO DE 2015. 

 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, reuniu a Câmara Municipal sob a presidência de LUIS MIGUEL 

DA SILVA MENDONÇA ALVES e com a presença dos Senhores Vereadores 

GUILHERME CESÁRIO LAGIDO DOMINGOS, RUI PEDRO TEIXEI RA FERREIRA 

DA SILVA, RUI ANTÓNIO DE OLIVEIRA FERNANDES, FLAMIA NO GONÇALVES 

MARTINS, LILIANA SOFIA BOUÇA SILVA e VANDA MARIA DA CUNHA PÊGO. 

 

Iniciada a reunião, às 15:00 horas, pelo Senhor Presidente Luís Miguel da Silva 

Mendonça Alves foram tratados os assuntos a seguir indicados: 

 

O Senhor Presidente  cumprimentou todos os presentes e informou a Câmara de 

que a Senhora Vereadora Ana Sofia Garcia Barros São João apresentou, em carta 

dirigida ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal a renúncia ao mandato. Por 

ordem de inscrição nas listas do Partido Socialista seguia-se o Senhor Dr. Manuel 

Luís Pires Martins e Senhora Eng.ª Julieta Graciete Domingues Martins, tendo 

ambos apresentado o pedido de suspensão de mandato, assim pela mesma ordem, 

segue-se o Senhor Prof. Rui António de Oliveira Fernandes que aceitou o cargo 

tendo-se, de seguida, passado à tomada de posse com a leitura da ata exarada para 

o efeito e que uma cópia fica anexa à presente ata. 

Agradeceu à Dra. Ana São João, que durante dois anos exerceu o mandato na 

Câmara Municipal para o qual tinha sido empossada, com elevada qualidade, plena 

dedicação e com o entusiasmo de quem tem um idealismo fervente, contribuindo 

para uma comunidade melhor. Referiu que a Dra. Ana São João é uma pessoa que 

através do seu trabalho e da sua profissão dignificou a ação social no Concelho de 
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Caminha, uma vez que, enquanto Vereadora da Câmara Municipal, pautou-se 

sempre por uma forma de trabalhar incansável e de aproximação às instituições e às 

pessoas, deixando por isso, um legado importante na Câmara Municipal de 

Caminha.  

Disse que se inicia assim um novo ciclo, em que os pelouros da Dra. Ana São João, 

passam a ser da responsabilidade do Senhor Vereador Rui Fernandes, sendo áreas 

de extrema importância porque necessitam de um trabalho continuado, salientando 

que vê com otimismo o início de um novo ciclo, uma vez que o Senhor Vereador Rui 

Fernandes transporta para a gestão municipal, não só uma experiência vivida na 

área da Educação, mas também uma experiência adquirida durante doze anos de 

vida autárquica, como Presidente da Junta de Freguesia de Lanhelas, quer eleito 

pelo Partido Socialista, quer eleito como independente, o que diz bem da confiança 

nele depositada. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  felicitou o Senhor Vereador Rui Fernandes 

desejando-lhe os melhores sucessos no desempenho das suas funções. Disse que 

o Senhor Vereador Rui Fernandes vai ter um trabalho difícil e muito complicado, 

uma vez que vai deparar-se com um orçamento com verbas muito reduzidas nas 

suas áreas, bem como, problemas a nível das refeições escolares, do parque 

escolar e o Conselho Municipal de Educação que não funcionou nestes dois anos de 

mandato. Referiu que a ação social está parada e o orçamento também não traz 

nada de novo para essa área. 

 

O Senhor Vereador Rui Fernandes  agradeceu o convite do Senhor Presidente da 

Câmara para assumir estas funções. Disse que ponderou vários fatores antes de 

aceitar, tendo plena consciência do trabalho que vai ter de desenvolver. Referiu que 

a partir do momento que assumiu as funções, irá desempenhá-las da melhor forma 

possível. 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
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O Senhor Presidente  iniciou o período antes da ordem do dia dando a palavra aos 

Senhores Vereadores. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou quando será apresentado o 

relatório sobre a gestão de combustíveis que a Junta de Freguesia de Âncora 

deveria ter apresentado até ao final de setembro. Perguntou também pelo relatório 

da CEVAL, bem como se existe algum tipo de compromisso com as Juntas de 

Freguesia para a delegação de competências, uma vez que este ano não foi 

deliberado nenhum tipo de transferências para as Junta de Freguesia. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  cumprimentou os presentes e felicitou o Senhor 

Vereador Rui Fernandes, desejando-lhe sucessos no desempenho das suas 

funções. Chamou a atenção para o estado de degradação avançada em que se 

encontra o Mercado Municipal, sendo visível através do exterior essa degradação. 

Referiu que há duas lojas que estão construídas e prontas mas nunca foram 

entregues a ninguém, inclusive ainda se encontra no local a placa da obra. 

Perguntou quando será dada resposta aos requerimentos anteriormente 

apresentados, uma vez que continuam a não ser respeitados os prazos legais 

constantes do Código do Procedimento Administrativo. Alertou para o facto do 

parque 25 de abril apesar de ter muito movimento, não tem as casas de banho 

públicas a funcionar, sendo necessário resolver esse assunto. Perguntou se está a 

ser feito algum acordo de pagamento para as dívidas à SUMA e Valorminho. 

Solicitou que o relatório da CEVAL possa ser apresentado o mais breve possível, 

uma vez que já deveria ter sido apresentado em outubro. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que a questão da delegação de competências 

para a gestão de combustíveis foi aprovado na Assembleia Municipal em setembro, 

pelo que ainda se iniciou há pouco tempo. Disse que as Juntas de Freguesia tem 

vindo a ser informadas que as transferências correntes e de capital mantêm-se 
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conforme o quadro de financiamento, tendo vindo a ser feitas. Referiu que na 

semana passada teve lugar uma reunião com as Juntas de Freguesia para debater 

essas situações. Disse também que os requerimentos serão respondidos 

atempadamente. Concordou que o mercado municipal se encontra numa situação 

degradante há muitos anos. Referiu que já deu ordem para que a placa de obra 

fosse retirada, o que irá reforçar. Referiu que é opção do executivo não avançar com 

a questão do aluguer das lojas do mercado até se poder ter uma visão mais clara 

sobre o projeto de reabilitação do mesmo. Sobre a questão das casas de banho 

públicas no parque 25 abril informou que tem a ver com a concessão do espaço 

destinado a café, estando para breve a abertura do concurso público para a 

concessão do espaço. Esclareceu que o único acordo de pagamento de dívidas que 

existe é o que foi aprovado em reunião de Câmara e Assembleia municipal, que se 

refere ao pagamento às Águas do Noroeste. 

Informou que na próxima sexta-feira haverá um encontro com o Município de A 

Guarda, para resolução de alguns problemas a definir em proposta. Transmitiu que 

se iniciaram as obras do cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de 

Âncora, sendo por isso um dia importante para Vila Praia de Âncora e para o 

Concelho em geral. Referiu que a Câmara está particularmente satisfeita pelo 

momento e pelo modo que contribuiu para que estas obras se iniciassem, no 

sentindo daquele espaço poder receber todo o tipo de atividades. Agradeceu ao Arq. 

Mário Sá pela oferta na elaboração do projeto e implementação em obra, bem como 

todos os voluntários que demonstraram querer contribuir para melhorar alguma parte 

do próprio cineteatro, como por exemplo, o Senhor Álvaro Meira na elaboração dos 

estuques. Assinalou o empenho que a direção dos Bombeiros Voluntários de Vila 

Praia de Âncora teve para conseguir equilibrar as contas da instituição que passou 

por momentos difíceis nos últimos dois anos, que contou sempre com o apoio da 

Câmara na resolução de diversos problemas. Referiu os contributos que a Câmara 

Municipal deu para pagamentos de dívidas antigas, como por exemplo, os projetos 

de arquitetura em que a Câmara Municipal contribuiu com 30 mil euros, também o 

protocolo com a Associação de Bombeiros que permitiu à Associação contar com a 
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verba de 22 mil euros diretos distribuídos através de transferências mensais, 

conseguindo desta forma recursos para realizar a obra do cineteatro. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  reiterou, relativamente ao que disse sobre o 

Mercado de Caminha, que deve ser retirada a placa da obra, bem como partes da 

cobertura que estão em perigo de cair. Disse que quase parece que a obra do 

cineteatro dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora é da Câmara, mas, na realidade 

trata-se da recuperação daquele espaço que é da responsabilidade da direção dos 

Bombeiros de Vila Praia de Âncora, que é uma direção arrojada que tem feito muito 

pela associação, tendo solicitado o empréstimo para realizar a obra. Referiu que não 

fica bem, estar a querer dizer que a obra é do Município. Disse ser normal os 

executivos apoiarem as Associações de Bombeiros, não sendo por isso que vão 

realizar a obra.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que na cerimónia de início das obras, quer o 

Presidente da Assembleia Geral, quer a Presidente da Direção dos Bombeiros de 

Vila Praia de Âncora, agradeceram veementemente o esforço, contributo e apoio 

presente de todo o executivo, julgando que essas palavras foram sinceras. Referiu 

que esta obra é evidentemente dos Bombeiros de Vila Praia de Âncora, mas só é 

possível, porque o executivo assumiu pagar compromissos que o anterior executivo 

tinha deixado por pagar, provocando uma situação calamitosa daquela Associação 

de Bombeiros. Para além disso apoiou, como por exemplo com concerto do 

Anselmo Ralph, tao criticado pelo PSD, que dai resultou uma quantia substancial 

para ajudar os Bombeiros. Este executivo pagou ainda dois projetos que não 

encomendou, que foram encomendados pelo anterior executivo e que tinham 

assumido o compromisso de pagar esses projetos e não os pagou. Referiu que foi 

por se ter resolvido essas questões que os Bombeiros de Vila Praia de Âncora tem 

agora a gestão muito mais equilibrada do que no passado, permitindo que hoje, 

possam assumir um pedido de empréstimo que implica o pagamento de uma quantia 

mensal.  
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O Senhor Vereador Guilherme Lagido  disse que quem tem experiência associativa 

sabe as dificuldades que todas as associações passam. Referiu que o protocolo que 

o Município celebrou com as Associações de Bombeiros é reconhecidamente, por 

ambas as Associações de Bombeiros, um instrumento ideal para a gestão de uma 

Associação, porque é um protocolo que garante um rendimento permanente, 

incentivando à formação dos Bombeiros e que paga diversos serviços que eles 

prestam. Disse que com o protocolo, as Associações de Bombeiros reconhecem que 

a gestão é mais qualificada do que receber, de vez em quando, uma quantia 

estrategicamente pensada, porque isso não resolve os problemas do dia-a-dia. 

Referiu que foi com base no protocolo que a credibilidade foi reforçada, uma vez que 

para ter acesso ao crédito bancário tem que ter credibilidade e rendimento 

permanente que garanta o pagamento da dívida, portanto se não houvesse 

protocolo de certeza que nenhuma Associação de bombeiros tinha acesso ao 

crédito.  

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que os agradecimentos tem sempre que 

ser feitos. Disse também que a frase repetida que se pagaram dividas que o anterior 

executivo não pagou, já começa a cansar, perguntado que dividas é que o anterior 

executivo não pagou aos Bombeiros de Vila Praia de Âncora. Congratulou-se por 

saber que parte da receita do concerto do Anselmo Ralph foi para os Bombeiros, 

porque anteriormente apresentou um requerimento a solicitar essa informação e 

nunca foi respondido. Referiu que tem consciência que o anterior executivo também 

fez o melhor pelos Bombeiros, lamentando que o discurso seja sempre de atacar o 

anterior executivo. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  concordou que haja uma verba fixa para os 

Bombeiros, mas solicitou que se compare os valores que nos anteriores executivos 

eram transferidos para os Bombeiros e quanto é que está a ser transferido neste 

momento. 
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O Senhor Presidente  respondeu que entre 2014 e 2015 o Município transferiu para 

as duas corporações cento e dez mil novecentos e vinte e cinco euros. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  solicitou que, mesmo com esses valores, se 

faça a comparação. 

  

PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

PROPOSTA N.º 01 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDIN ÁRIA DE 

28/10/2015 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião ordinária do dia vinte e oito de outubro de dois 

mil e quinze. 

 

A presente proposta foi aprovada com 6 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins, Liliana 

Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 1 abstenção do Senhor Vereador Rui 

Fernandes. 

 

PROPOSTA N.º 02 – APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DESCE NTRALIZADA 

DE 28/10/2015 

 

Nos termos do disposto no n.º 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

propõe-se: 

- Que seja aprovada a ata da reunião descentralizada do dia vinte e oito de outubro 

de dois mil e quinze. 
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A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que se irá abster na votação porque 

constam discursos proferidos por munícipes que deveriam ter sido lidos antes da ata 

ser aprovada, devendo estar disponíveis nas Juntas de Freguesia. 

 

A presente proposta foi aprovada com 5 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Flamiano Martins e Vanda 

Pêgo, 0 votos contra e 2 abstenções dos Senhores Vereadores Rui Fernandes e 

Liliana Silva. 
 

 

PROPOSTA N.º 3 – ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CLAS SIFICAÇÃO 

DAS OFICINAS TORRES E FONTES DE VILAR DE MOUROS COM O IMÓVEL DE 

INTERESSE MUNICIPAL 

 

Considerando a proposta dos serviços e o manifesto interesse, quer do GEPPAV – 

Grupo de Estudos e Preservação do Património Vilar Mourense, quer da Junta de 

Freguesia, quer da população em geral, na valorização das oficinas Torres e Fontes 

de Vilar de Mouros; 

Considerando que se trata de um importante património Vilar Mourense; 

Considerando que o projeto de reabilitação da oficina Fontes é da autoria de José 

Porto, Arquiteto de renome a nível nacional e internacional; 

Considerando que este conjunto apresenta um valor excecional, histórico, 

socioeconómico, tecnológico, no âmbito do património cultural; 

Considerando que é reconhecida a importância, no contexto municipal, das oficinas 

dos ferreiros dos Torres e Fontes; 

Considerando que nos termos do n.º 2 e 3, do art.º 25º, da Lei 107/2001 de 8 de 

setembro pertence à Câmara Municipal a iniciativa para abertura do procedimento 

para classificação; 
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Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a abertura do procedimento 

para a classificação das oficinas Torres e Fontes de Vilar de Mouros como imóvel de 

interesse Municipal. 

 

O Senhor Presidente  explicou que houve a necessidade de alterar o conteúdo da 

deliberação e o título da proposta na ordem do dia, uma vez que a Lei prevê a 

abertura de procedimento para a classificação de imóveis de interesse municipal, 

antes da sua classificação.  

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que não tem nada a opor a esta 

alteração. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 4 - CONCURSO PÚBLICO PARA O FORNECIMEN TO DE 

COMBUSTÍVEL A GRANEL – GÁS PROPANO PARA AS PISCINAS  MUNICIPAIS 

DE VILA PRAIA DE ÂNCORA – ALTERAÇÃO À MINUTA DO CON TRATO 

 

A minuta do contrato do procedimento referido em epígrafe foi aprovada em reunião 

ordinária da Câmara Municipal do dia 7 de Outubro do corrente ano. 

Posteriormente, o adjudicatário propôs a alteração à minuta do contrato. 

Assim, nos termos da informação dos serviços que uma cópia fica anexa a ata, 

propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a alteração a minuta do 

contrato do procedimento referido em epígrafe. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que na documentação que recebeu 

não faz referência a informação de fundos disponíveis, bem como existem dúvidas 

perante uma informação bastante curta do gabinete jurídico da Câmara Municipal. 
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Referiu que, apesar de no parecer dizer que é legítimo a empresa solicitar a revisão 

do preço, pode não ser legal. Afirmou que perante estas dúvidas irá votar contra. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva disse que no mínimo dever-se-ia solicitar 

esclarecimentos sobre esta proposta, uma vez que é uma proposta onde há uma 

alteração à minuta de um contrato, faltando muita fundamentação sobre a alteração. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  fez a seguinte declaração de voto: Votamos 

contra porque a informação que está junta a esta proposta nos causam muitas 

dúvidas, dúvidas essas que não são só nossas mas também do júri e que não são 

cabalmente esclarecidas, porque entendemos que não será só um parecer jurídico, 

devendo ter havido mais fundamentação da proposta. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  fez a seguinte declaração de voto: Voto contra 

porque a informação dos serviços é insuficiente, a fundamentação não foi clara e 

não tivemos qualquer explicação no momento da discussão do ponto. 

 

A Senhora Vereadora Vanda Pêgo  fez a seguinte declaração de voto: O meu 

sentido de voto tem a ver com a falta de informação, e quando solicitada neste órgão 

não nos foi dado qualquer esclarecimento. 

 

PROPOSTA N.º 5 – CONCURSO PÚBLICO PARA ARRENDAMENTO  DE UM 

ESPAÇO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO  

COMERCIAL DE BEBIDAS TIPO “SNACK” NO PAVILHÃO DESPO RTIVO 

MUNICIPAL DE CAMINHA – ADJUDICAÇÃO 
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Face ao relatório final do júri do concurso supra referido, propõe-se  que a Câmara 

Municipal delibere adjudicar a Anke Quabeck, contribuinte número 278738796, o 

arrendamento do estabelecimento comercial de bebidas tipo “snack” no Pavilhão 

Desportivo Municipal de Caminha, pela renda mensal de 130,00 € (cento e trinta 

euros). 

 

O Senhor Vereador Flamiano Martins  perguntou quando é que vai abrir concurso 

para o bar do parque 25 de abril, bem como se está previsto algum tipo de animação 

para o local. 

 

O Senhor Presidente  respondeu que esse concurso está para breve e que a 

animação do parque sairá reforçada com esse concurso. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 6 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO CENTRO D E INSTRUÇÃO E 

RECREIO VILAR MOURENSE 

 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, recreativa, ou outra de interesse para o Município, de acordo 

preceituado na alínea u), do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e 

conforme solicitado pelo Centro de Instrução e Recreio Vilar Mourense; 

Propõe-se  que seja atribuído ao Centro de Instrução e Recreio Vilar Mourense um 

subsídio no valor de 500,00€ para apoio à Escola de Música. 
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O Senhor Vereador Flamiano Martins  disse que ficou satisfeito porque na última 

reunião de Câmara foi votado um apoio financeiro devidamente instruído de 

informação financeira, mas neste momento volta a reunião de Câmara uma proposta 

sem compromisso. Referiu que não está contra o subsídio, mas irá votar contra 

porque não tem informação suficiente sobre os fundos disponíveis. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  reiterou o que o Senhor Vereador Flamiano 

disse e salientou que está a favor que sejam atribuídos os subsídios para ajuda das 

instituições. Referiu que não compreende o facto de na última reunião de Câmara vir 

uma informação de fundos disponíveis já com o cabimento e com o compromisso 

devidamente instruído e nesta reunião volta a não existir compromisso. Explicou que 

a Lei dos compromissos é clara, uma vez que quando se assume uma decisão num 

órgão, tem que haver o compromisso dessa mesma verba para esse dinheiro ficar 

comprometido a essa atividade.  

 

O Senhor Presidente  respondeu que a Lei dos compromissos está a ser cumprida, 

reconhecendo que em algumas ocasiões se cometem erros de excesso por parte 

dos serviços. 

 

A Senhora Vereadora Liliana Silva  disse que nunca há excesso de atenção para 

com qualquer instituição do Concelho. Relativamente à Lei dos compromissos, disse 

que irá defender a sua interpretação até ao final. 

 

O Senhor Presidente  reiterou dizendo que a Lei dos compromissos está a ser 

cumprida. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 
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Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  fizeram a seguinte 

declaração de voto: Concordamos com a atribuição do subsídio, no entanto não são 

dados as informações necessárias para a correta análise dos fundos disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 7 – ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO AO GRUPO RE CREATIVO E 

CULTURAL DOS AMIGOS DE SEIXAS 

 

Considerando que compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza 

social, cultural, recreativa, ou outra de interesse para o Município, de acordo 

preceituado na alínea u), do art.º 33º, da Lei 75/2013, de 12 de Setembro e 

conforme solicitado pelo Grupo Recreativo e Cultural dos Amigos de Seixas; 

Propõe-se  que seja atribuído ao Grupo Recreativo e Cultural dos Amigos de Seixas 

um subsídio no valor de 500,00€ para apoio a arranjos no palco da sala de 

espetáculos da associação supra referida. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 3 votos 

contra dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo e 0 

abstenções. 

 

Os Senhores Vereadores do Partido Social Democrata  fizeram a seguinte 

declaração de voto: Concordamos com a atribuição do subsídio, no entanto não são 

dados as informações necessárias para a correta análise dos fundos disponíveis. 

 

PROPOSTA N.º 8 – DEFINIÇÃO DA ÉPOCA BALNEAR PARA O ANO 2016 

 

Considerando que compete aos Municípios de acordo com o art.º 5º, do Decreto-Lei 

n.º 135/2009 de 3 de Junho, alterado pela Lei n.º 113/2012 de 23 de Maio, propor a 

duração da época balnear; 
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Considerando que a proposta apresentada pela Agência Portuguesa do Ambiente 

indica que a época balnear para 2016 decorre entre 15 de Junho e 15 de Setembro; 

Considerando que as condições climatéricas e a frequência de banhistas na região 

do norte do país apontam para uma época balnear mais curta, e à semelhança dos 

anos anteriores; 

Propõe-se  que a Câmara Municipal delibere aprovar a proposta apresentada pela 

Agência Portuguesa do Ambiente para a época balnear 2016 que decorrerá de 15 

de Junho a 15 de Setembro. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PROPOSTA N.º 9 – HOMOLOGAÇÃO DA ATA NÚMERO I E DO A UTO DE 

SORTEIO DO XXII PROCEDIMENTO DE SORTEIO DOS ESPAÇOS DE VENDA 

VAGOS NA FEIRA SEMANAL DE CAMINHA 

 

Conforme informação dos serviços; 

Propõe-se que a Câmara Municipal delibere homologar a ata número I e o auto de 

sorteio do XXII procedimento do sorteio de espaços de venda vagos na feira 

semanal de Caminha. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 

contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 10 – AVERBAMENTO DO ESPAÇO DE VENDA NÚ MERO 36 DA 

FEIRA SEMANAL DE CAMINHA – REQUERENTE: MANUEL CUSTÓ DIO 

SANTOS FERREIRA 
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O requerente, Manuel Custódio Santos Ferreira, na qualidade de atual titular do 

espaço de venda n.º 36 da feira semanal de Caminha, destinado ao comércio de 

têxteis, vem requerer o averbamento do direito de ocupação do espaço de venda 

que lhe está atribuído a favor da sua esposa Maria de Lurdes Silva Simões Ferreira. 

Para o efeito apresenta cópia do Assento de Casamento e cópia da mera 

comunicação prévia relativa à atividade de comércio a retalho não sedentário 

enviada à DGAE. 

É apresentada fundamentação para o pedido, esclarecendo que pretende 

aposentar-se, ficando a sua esposa a exercer a atividade de feirante. 

Por consulta ao registo de feirantes da feira semanal de Caminha verifica-se que, 

nesta data, o requerente Manuel Custódio Santos Ferreira tem regularizado o 

pagamento das taxas devidas pela ocupação do espaço de venda em causa, até ao 

mês de novembro de 2015. 

No que à transmissão do direito de ocupação do espaço de venda se refere, o 

Regulamento Municipal das Feiras do Município de Caminha dispõe no n.º 1 do art.º 

12.º, que “Não é permitida a transmissão ou cedência dos espaços de venda, salvo 

as situações excecionais previstas no presente artigo.”. 

O n.º 8 do mesmo artigo prevê que “Poderão ser admitidos casos excecionais, 

devidamente fundamentados, que serão apreciados pela Câmara Municipal.” 

Nos termos previstos no n.º 6 do art.º 12.º, a transmissão de titularidade depende, 

ainda, da regularização da situação perante o Município de Caminha e do 

cumprimento das condições de admissão ao exercício da atividade de feirante, 

previstas no artigo 9.º do citado Regulamento, devendo ser informado o titular do 

espaço de venda para o seu cumprimento. 

Assim, nos termos da informação dos serviços, propõe-se  que a Câmara Municipal 

delibere aprovar o referido averbamento. 

 

A presente proposta foi aprovada com 4 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira e Rui Fernandes, 0 votos 
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contra e 3 abstenções dos Senhores Vereadores Flamiano Martins, Liliana Silva e 

Vanda Pêgo. 

 

PROPOSTA N.º 11 – APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA  

 

Para produção de efeitos imediatos de todas as propostas constantes nesta minuta 

de ata, propõe-se  a sua aprovação. 

 

A presente proposta foi aprovada com 7 votos a favor do Senhor Presidente e dos 

Senhores Vereadores Guilherme Lagido, Rui Teixeira, Rui Fernandes, Flamiano 

Martins, Liliana Silva e Vanda Pêgo, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

 

Não houve nenhuma intervenção do público. 

 

E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião 

quando eram 16 horas e 23 minutos, da qual, para constar e por estar conforme, se 

lavrou a presente ata que vai ser assinada pelo Senhor Presidente e por mim, 

Tomás Henrique Fernandes Antunes, Assistente Técnico da Secção de 

Administração, Atas e Expediente, que a redigi. 

 

Paços do Município de Caminha, 04 de Novembro de 2015 

 

ASSINATURAS: 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA  

 

___________________________________________ 

Luís Miguel da Silva Mendonça Alves 
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O ASSISTENTE TÉCNICO 

 

___________________________________________ 

Tomás Henrique Fernandes Antunes 


